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KETERANGAN PERS 

Nomor: 14/HM.00/II/2023 

 

Dorong Penyelesaian Konflik Agraria, Komnas HAM-KLHK Perkuat Kolaborasi  

 
Anggota Komnas HAM periode 2022-2027 melakukan pertemuan dengan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, 

Jakarta, Jumat (24/2/2023).  

 

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan apresiasi atas langkah 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menetapkan Perhutanan Sosial 

seluas 5.318.376,20 hektare yang terdiri dari 8.041 Surat Keputusan dan 1.149.595 

keluarga, dari target nasional 12,7 juta hektare.  

 

Penetapan sekitar 169 SK hutan adat dengan luas sekitar 225.673 hektare, termasuk 

di dalamnya sebagai rekomendasi Komnas HAM dalam Inkuiri Komnas HAM tahun 

2015. Medio 2014-2015, Komnas HAM telah menyelenggarakan Inkuiri Nasional 

tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Negara. 

 

Inkuiri tersebut telah menghasilkan berbagai rekomendasi kepada pemerintah dan 

lembaga terkait pola penyelesaian dan rekomendasi atas kasus-kasus. Dalam 

perkembangannya, dari 40 kasus, terdapat 7 kasus yang telah terbit SK hutan adatnya, 

yaitu: 1) Wilayah Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta; 2) Wilayah Hutan Adat Suku Anak 

Dalam Batin Bahar; 3) Wilayah Hutan Adat Cibedug; 4) Wilayah Hutan Adat Citorek; 5) 

Wilayah Hutan Adat Cisitu; 6) Wilayah Hutan Adat Kasepuhan Karang; 7) Wilayah 

Hutan Adat Cirompang.  

 

Berdasarkan data penerimaan dan penanganan pengaduan periode 2021-2022 

terdapat rincian dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agraria dan sumber daya alam 

sebanyak 1.078 kasus. Dari jumlah tersebut, isu konflik pertanahan mendominasi 

hingga mencapai 854 kasus dengan klasifikasi di dalam, di antara, dan di luar kawasan 

hutan. 

 

Sedangkan hak yang paling banyak dilanggar, yaitu hak atas kesejahteraan sebanyak 

997 kasus. Jumlah pengadu terbanyak berasal dari Kelompok Masyarakat, yakni  



 

mencapai 584 kasus. Sedangkan pihak yang paling banyak diadukan, yaitu Korporasi 

dengan 329 kasus.  

 

Terbaru, Komnas HAM juga menerima pengaduan korban pelanggaran HAM akibat 

perubahan iklim yang terdiri dari 13 orang anak-anak, pemuda dan kelompok rentan 

dari berbagai daerah di Indonesia.  

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, Komnas HAM memandang: 

 

1. Perlu membangun kesepakatan bersama antara Komnas HAM dengan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bekerja sama 

mendorong percepatan penetapan 33 hutan adat di 33 wilayah masyarakat hukum 

adat yang telah direkomendasikan dalam Inkuiri Nasional.  

 

2. Dalam konteks Inkuiri Hutan Adat, Komnas HAM berencana melakukan tindak lanjut 

dan memperluas cakupan kerja. Untuk itu, Komnas HAM menilai perlu membangun 

sinergi dengan KLHK yang sistematis dan intensif. Salah satunya, dengan 

menetapkan agenda kerja bersama untuk percepatan dan penentuan prioritas hutan 

adat yang terukur, dan membangun gugus tugas bersama.  

 

3. Pentingnya memperkuat kolaborasi antara Komnas HAM dengan KLHK dalam 

penyelesaian kasus-kasus yang diadukan ke Komnas HAM terkait konflik tenurial. 

Dalam konteks penegakan hukum, Komnas HAM mendorong KLHK 

mengedepankan nilai dan prinsip HAM, serta menggunakan pendekatan restoratif 

justice untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat.   

 

4. Dalam konteks Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition), perlu 

membangun kolaborasi pengarusutamaan HAM dalam kebijakan dan program 

pemerintah. Diantaranya, melalui kajian bersama terkait perubahan iklim dan HAM, 

dan membangun dialog kebijakan untuk memastikan agenda, kebijakan dan 

praktek-praktek transisi energi menghormati HAM. Dalam konteks ini, Komnas HAM 

mendukung komitmen global dan KLHK dalam mewujudkan agenda Zero Net Sink 

(Net Zero Emission Indonesia 2060).  

 

Merespons berbagai pandangan yang disampaikan oleh Komnas HAM, Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyambut baik ajakan kerja sama dari 

Komnas HAM. “Saya menyambut baik untuk kerja sama. Kalau perlu pakai working 

group. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali bisa dilakukan review,” ucapnya. 

 

Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurbaya juga mendorong adanya kegiatan workshop 

yang dapat diselenggarakan di sela-sela meeting working group. Kegiatan tersebut, 

bisa dilakukan baik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Komnas HAM maupun di tempat lainnya. 

 



 

Selain itu, Siti Nurbaya juga menerangkan adanya mekanisme Wilayah Indikatif Hutan 

Adat bagi kawasan yang belum memperoleh keputusan dalam bentuk Peraturan 

Daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. 

Setidaknya sampai saat ini, terdapat 952.862 hektare kawasan hutan yang tercatat 

dalam “Wilayah Indikatif Hutan Adat”. 

 

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mampu mengedepankan 

prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan kepada hak asasi manusia sebagai 

dasar tindakan maupun pembuatan kebijakan. 
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